
نن ص((  الرحيم الرحمن الله بسم   ررنآ قق رل نر نذ ي ووا رك ذذ  قال)) ال
وأصييح ومييدني مكييي الكريييم  والقرآن" مكية ص " صورة:  المؤلف
، مكييي فهييو الهجييرة قبل نزل ما أن والمدني المكي تمييز في القوال

الفاصييل فالحييد ، المدينيية غييير فييي نزل وإن مدني فهو بعدها نزل وما
"قييال:  ، مكييي قبلهييا ومييا مييدني الهجييرة بعد فما مكاني وليس زمني
الييتي الفواصل عن عبارة هي  واليات" نآية وثمانون ثمان أو ست

فييإن معجييزة لنهييا آيية سيميت . و فييأكثر جملتين أو جملة بين ستكون
وإن مثلييه بحييديث يييأتوا أن النيياس فيه الله تحدى قد سبق كما القرآن

قل.
ملة هيذا ، الرحيم الرحمن الله : بسم قال  ن آيية البس الليه. كتياب م

وذلييك بهييا يييؤتى ل براءة. فييإنه سورة إل سورة كل ابتداء في بها يؤتى
هييل عليهييم أشييكل المصييحف كتبييوا لمييا عنهييم الله رضي الصحابة أن

لل فوضعوا مستقلة؟ سورة هي أو النفال بقية براءة بسييملة دون فاصيي
لل يضييعوا لييم النفييال ميين بأنهييا جزمييوا لو لنه بأنهييا جزمييوا ولييو فاصيي

المطابق هو أنه نعلم منهم الجتهاد هذا ولكن البسملة لوضعوا مستقلة
لا فيييه مصيييبون وأنهييم للواقع بييين نزلييت لييو البسييملة لن وذلييك قطعيي
ننا:  يقول الله لن لبقيت وبراءة النفال نإ قن ((  رح ونننا ون رل نز ور ون رك ذذ ننننا النن نإ وو

قه ون ول قظو نف وحا كييانوا أنهييم علم الصحابة من باجتهاد تبقى لم  فلما)). ول
ار تشياهدون كما والبسملة ، للواقع مصيبين إلييه ومضياف ومجيرور ج

لا يعني وصفة ميين لييه بييد ل ومجييرور جار كل أن النحوية والقاعدة ، نعت
هيو والمجييرور الجييار بيه يتعلق به. والشيء يتعلق شيء من أي متعلق
بد " ل:  قييال الجمييل نيياظم قييال ولهذا معمول ومجرور وجار العامل
كننل واسننتثني مرتقننب نحو معناه أو بفعل التعلق من للجار
اا والكنناف ومن كالبا عمل له زائد حييرف  فكييل" عننن ول أيضنن

الفعيل بمعنيى كيان بميا أو بفعيل متعليق مين له بد فل زائد غير أصلي
لا ، المفعول واسم الفاعل كاسم فمييا متعلييق ميين لهييا بد ل البسملة إذ

متييأخر فعييل : أنييه البسييملة متعلييق فييي قيييل مييا أصييح ؟ المتعلق هذا
، أقييرأ اللييه بسييم التقدير كان تقرأ أن تريد كنت فإذا ، للمقام مناسب

تذبييح أن أردت وإذا ، آكييل اللييه بسييم التقييدير كييان تأكل أن أردت وإذا
عليييه اللييه صلى الرسول قال ولهذا ، أذبح الله بسم التقدير كان ذبيحة
لل يقدر  وإنما). الله اسم على ( فليذبح:  وسلم فييي الصل لن فع
وله فيي يعميل ولذلك الفعل هو العمل دون معم اسيم وأميا ، شيرط ب
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، بشييرط إل يعمل فل والمصدر التفضيل واسم المفعول واسم الفاعل
لا طيب لل نقدره إذ لا ونقدره العامل في الصل هو لن فع فنقييول متييأخر

:  لسببين أقرأ الله : بسم
. الله ببسم بالبداءة : التبرك الول السبب

ميين الحصر. فييإن يفيد العامل تأخير لن الحصر : إفادة الثاني والسبب
لا وقييدرناه ، طيييب ، التأخير حقه ما تقديم الحصر طرق للمقييام مناسييب

لل قدرناه لو مما المقصود على أدل لنه لا فع التقييدير : إن قيل كما عام
تعييين لم أبتدئ أو أبدأ الله بسم لن ، أبدأ الله بسم أو أبتدئ الله بسم

نعييم, نقييدر أي أنييت أخ يييا نقييدر أن بييه. فالحاصييل ابتدأت الذي الفعل
؟ البسملة في المتعلق
. : نعم الطالب
 إيش؟ : نقدر الشيخ

. الله : بسم الطالب
والمجييرور الجييار متعلييق يعنييي ؟ العامييل نقييدر إيييش نعم، : أي الشيخ
..... نعم إيش؟ نقدره

لل : نقدره الطالب لا فع لا متأخر للمقام. مناسب
لل نقدره : نعم، الشيخ لا فع لا متييأخر لل للمقييام. نقييدره مناسييب لميياذا؟ فع
بندر.

لل. العامل في الصل : لن الطالب فع
لل، يكون أن العامل في الصل : لن الشيخ لا. ونقدره طيب، فع متأخر

: لسببين الطالب
 : لسببين؟ الشيخ

: ..... الطالب
نقييول كيييف الحصيير، الثاني: إفييادة الله، ببسم بالبداءة : التبرك الشيخ
 ليش؟ الحصر إفادة

الحصر... يفيد هذا العامل عن المعمول تأخر : اذا الطالب
لل الثالث: نقدره طيب، تأخر، : إذا الشيخ لا. بفع مناسب

المقصود. على أدل : لنه الطالب
كييان أقييرأ اللييه بسم قدرت إذا أنك إذ المقصود، على أدل : لنه الشيخ

شيييء بييأي ابتييدئ لن ، أبتدئ الله قولك: بسم من المقصود على أدل
طيب. وأخص، أدل فهو تبتدئ

به بمراده أعلم " الله:  المؤلف  قال)) (( صوجل:  عز الله قال 
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اللغيية فييي معنى على يدل ل هجائي  حرف)) (( ص كلمة لن  وذلك"
اليتي الهجائييية الحييروف حال أن إلى العلماء من جماعة فذهب العربية
أنييه يييرى بما إنسان كل وعينها معاني إلى رموز السور بعض بها ابتدئ

لا أسييماء ميين أو اللييه أسييماء من أسماء أنها إلى آخرون . وذهب مناسب
المعنى مجهولة بأنها المؤلف إليه ذهب ما إلى آخرون . وذهب الرسول

المفسييرين إمييام إليييه ذهييب مييا الراجح القول ولكن معناها ما ندري ل
اللييه لن وذلك معنى لها : ليس نقول , أن الله رحمه مجاهد عهده في

ول:  يقول تعالى وز ون نه ((  قح نب ررو قن ال نمي ول ولى* ا وع وك   نب رل ون وق قكننو وت ون نل نمنن
ون نري نذ قمن رل نن* ا وسا نل نب يي   نب ور نن وع نبي معنييى يثبت ل العربي  واللسان)) قم

ليييس الهجائية الحروف هذه فتكون هذا وعلى ، الهجائية الحروف لهذه
. أشييبهها ومييا  ؟)) , ألم ق ، ن ، (( ص  معنى إيش يعني معنى لها

لا العربية اللغة في معنى لها ليس فهي القييرآن فييي معنييى لهييا ليس إذ
: أنه رجحانه مع القول هذا على يشكل ولكن العربية باللغة القرآن لن

والجييواب ، فائييدة منهييا ليييس لغييو كلمات القرآن في يكون أن يقتضي
لا ليسييت : هي نقول أن هذا عن لى جيياءت فييإنه سييياقها فييي لغييو لمغييز

اللغيية فصييحاء أعجييز الذي العظيم القرآن هذا أن المغزى وذلك عظيم
ل : واللييه يقولوا حتى عندهم مألوفة غير بحروف يكن لم البيان وأمراء
قيال ، كلمهيم منهيا يتكون التي بالحروف كان بل الحروف هذه نحرف
مبييدوءة سييورة تييرى تكاد ل أنك ذلك : ودليل المذهب هذا ذهبوا الذين

* ذلننك (( الننم القييرآن ذكيير الحرف هذا بعد وجدت إل هجائي بحرف
* نننزل القيننوم الحنني هننو إل إلننه ل * اللننه (( الننم )) الكتاب
* تلننك (( الننر )) إليننك أنزل * كتاب (( المص )) الكتاب عليك
الهجائييية الحييروف بهذه مبدوءة سورة  فكل)) الحكيم الكتاب نآيات
* (( الننم:  تعييالى قوله عدا ما ، القرآن ذكر الهجائي الحرف بعد يأتي

أن الننناس * أحسننب (( الننم )) الرض أدنى في الروم غلبت
* (( الم:  قييوله : أمييا يقال بأن ذلك عن يجاب أن  ويمكن)) يتركوا
ميين عظيميية صييفة ذكر  فلنه)) نآمنا يقولوا أن يتركوا أن أحسب
وأمييا ، اللييه ذات فييي الذى على الصبر وهو بالقرآن تمسك من صفات
لا ذكر  فقد)) الروم * غلبت (( الم:  الثانية الوحي خصائص من شيئ

السيينين بعض في وستغلب الن غلبت الروم كون فإن الغيب علم وهو
، الييوحي خصييائص ميين وهييو وجييل عييز الله إل يعلمه ل الذي المر من

لا الجواب هذا كان وسواء لل سديد له حكم ل النادر فإن يكن لم أم مقبو
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.
لا)) (( ص:  قال معنى له ليس هجائي  حرف)) (( ص:  فيها نقول  إذ
كييان العرب هؤلء أعجز الذي القرآن هذا أن إلى للشارة به جيء لكنه
. كلمهم منها يتركب التي الحروف هذه من
جرت ولهذا قسم حرف هنا  الواو)) الذكر ذ ي القرنآن (( و:  قال  

نن (( و )) (( القرنآن بعدها التي الكلمة الييواو  و)) الذكر ذ ي القرنآ
القسييم فعييل معها يذكر ول الظاهر السم على إل تدخل ل قسم حرف
ل و ظيياهر اسييم علييى تدخل ل بأنها للقسم هي التي الواو تختص يعني
, تيدخل القسييم , بياء تيدخل الباء ، الباء بخلف القسم فعل معها يذكر
و يحذف و القسم فعل معها يذكر و الضمير على و الظاهر السم على

وو:  تعييالى اللييه قييال اسييم كييل على تدخل قموا ((  وس رق نه وأ نل ود نبننال رهنن وج
رم نه نن وما ري أقسييم أو لفعلن به : ربي تقول و القسم فعل معها  فذكر)) وأ

أدوات أخييص فهييي التيياء أمييا ، الضييمير علييى دخلييت فهنييا ، لفعلن به
: تدخل قيل و القسم فعل معها يذكر ل و الله على إل تدخل ما القسم

 ." رب و لله التاء " و:  مالك ابن قال ، رب على و الله على
بييه اللييه يقسييم ما  وأكثر)) الذكر ذ ي القرنآن (( و:  تعالى الله قال

(( ، القرآن في الكثر فجاءت اللسن على الكثر هي لنها ذلك و الواو
مجييرورة هييي و صيياحب  بمعنييى)) (( ذ ي )) الننذكر ذ ي القرنآن و

. الكسرة عن نيابة بالحرف مجرورة لكنها
الشرف أو البيان " أ ي:  المؤلف  قال)) الذكر (( ذ ي:  قوله و  
أو بييه ويتييذكرون يييذكرهم للناس بيان ذو أي ذكر ذو القرآن أن  يعني"

قه:  تعييالى اللييه قييال ، بييه يعمييل ميين وشرف لشرفه شرف ذو نن نإ وو  ))
رر رك نذ وك ول وك ول نم رو وق نل وف وو رو وس ون وو قلو وأ رس ينفييع مييا بييه يييذكر ذكر  فهو)) قت
وهييو بييه ويتعظييون الناس به يتذكر ذكر ، ومعادهم معاشهم في الناس
لا ، به تمسك لمن شرف أي ذكر ، موعظة أعظم يذكر لكونه ذكر هو إذ
النيياس بمصالح يتعلق ما ؟ إيش ما فيه يذكر لنه ذكر ، ويعظهم الناس

: تعالى لقوله ، به يتمسك لمن شرف لنه ذكر ، ومعادهم معاشهم في
قه نننن نإ وو رر ((  رك نذ وك ولنن وك ولنن نمنن رو وق نل وف وو رو وسنن ون وو قلو وأ رسنن ":  قييال  ،)) قت
هييذا : وجييواب المؤلييف قييال  لييم" محننذوف القسننم هذا وجواب

بييل ةثلةثيية أركييانه القسم أن إذ جواب وله إل قسم من ما لنه ؟ القسم
بييد ل قسييم كييل ، وصيغة ، عليه ومقسم ، به ومقسم ، : مقسم أربعة

..... أربعة وهي هذا فيه من
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. عليه ومقسم ، به ومقسم ، ومقسم ، : صيغة الطالب
لا : طيب الشيخ ، بييه ومقسييم ، : مقسييم أركييان أربعيية من فيه بد ل إذ

. وصيغة ، عليه ومقسم
لا ، القسييم جييواب هييو عليه المقسم ، جييواب ميين قسييم لكييل بييد ل إذ
لا كان إن والجواب لا كان وإن معلوم فهو مذكور ، السياق فيعينه محذوف

قموا وسنن رق وأ وو نه ((  نل ود نبننال رهنن رم وج نه نن ومننا ري رن وأ نئنن رم ول قهنن وت رر وم نن وأ قجنن قر رخ وي )) ول
قموا  ؟ ل ول مذكور هنا الجواب وس رق وأ وو نه ((  نل ود نبال ره رم وج نه نن ومننا ري رن وأ نئنن ول

رم قه وت رر وم نن وأ قج قر رخ وي رل )) ليخرجننن أمرتهننم (( لئن  مذكور)) ول ققنن  ))
ولى ذبي وب ور نن وو قث وع رب قت وجييد قييد الييية هييذه  في)) (( لتبعثن  مذكور)) ول

سسم سسييم)) الننذكر ذ ي (( والقرنآن والصيييغة به المق اللييه هييو  والمق
" إنننه:  المؤلييف يقييول ، القسييم جييواب وهييو عليييه المقسييم بقييي

تعنندد مننن مكننة كفننار قننال كمننا المننر مننا وتقديره محذوف
كمييا الميير ما ، منفية جملة القسم جواب فيكون التقدير  هذا" اللهة

، اللييه وهييو واحييد اللييه أن الميير ولكيين اللهة تعدد من مكة كفار قال
: التقييدير قائييل قييال لو يعني يتعين ل المؤلف ذكره الذي التقدير وهذا

حصل هكذا قائل قال لو ، لواحد إلهكم  إن)) الذكر ذ ي (( والقرنآن
بعض وذهب ، مكة كفار قال كما المر ما المؤلف قول من حصل ما به

معلييوم جييوابه لن جييواب إلى يحتاج ل القسم هذا مثل أن إلى العلماء
قم (( ل:  كقييوله منه نس رق نم قأ رو وينن نة نب ومنن ويا نق رل وول* ا قم   نسنن رق نس قأ رف نن نبننال

نة وم نوا نل قب* ال وس رح وي وأ قن   وسا نلن رن ا نل وع وأ وم رج قه ون وم وظننا نر )) نع رجنن وف رل ووا  ))*
نل ويا ول نر وو رش نل* وع ري نل ووال وذا   نر نإ رس رل* وي وه وك نفي   نل رم وذ وس نذ ي وق نر نل رج نح

لا بيه المقسييم فيكييون جيواب في  ما)) يكيون كيييف ، للجييواب متضيمن
الننذكر ذ ي (( والقننرنآن ؟ القسمية الجملة هذه في الجواب متضمن

اللييه أن بييه ذكر ما جملة من الذي القرآن بهذا ذكرتم قد أنكم  يعني))
أقسييام فييي التبيان كتابه في الله رحمه ابن القيم ذهب هذا وإلى واحد

لا القسم أن إلى القرآن يحتيياج ول بييل الجييواب ذكيير إلييى يحتاج ل أحيان
.  به المقسم السياق من يعلم لنه تقديره إلى

نل:  تعالى الله قال  وب ون ((  نذي نل قروا ا وف نة نفي وك نز نق نع وقا نش (( بل )) وو
؟ النتقالي أو البطالي الضراب ، للضراب  هنا))

.  : البطالي الطالب
وأتييى مسحه كأنه ، سبق ما إبطال البطالي ؟ بينهم الفرق : ما الشيخ
قبل وما آخر إلى شيء من انتقل لكن سبق ما إقرار والنتقالي ، ببدله
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لا يكون الضراب هذه . باطل غير باقي
نل:  قال  وب ون ((  نذي نل قروا ا وف للييذين المؤلف وتقييد ، مكة أهل  من)) وك

الطريييق هييذا وسلوك بالعموم الخذ والولى نظر فيه مكة بأهل كفروا
جيييد. وذلييك ول بسييديد ليييس العام أفراد ببعض القرآن يخص أن أعني
علييى دليييل قام فإذا ذلك على دليل يقوم أن إل التفسير في نقص لنه
إيش فالواجب ذلك على دليل يقم لم إذا أما ، بالدليل الخذ وجب ذلك

أهييل من كفروا فالذين ، معنى وأكثر أعم لنه بالعموم الخذ الواجب ؟
كييالعزة غلبيية عزة  وليس)) عزة (( في القيامة يوم إلى وغيرها مكة
نه:  تعييالى قييوله في التي نل نل وو قة ((  نز نعنن رل نه ا نل قسننو ور نل ون وو نني نم رؤ قمنن رل نل )) وو

عننن وتكننبر " حمية:  قييال ولهييذا وعنيياد وكبرييياء أنفيية عييزة لكنهييا
الحييق قبييول من صاحبها تمنع عزة لنها مذمومة عزة  وهذه" اليمان

، كييبير فرق وبينهما لصاحبها تأييد فهي النصر عزة هي التي العزة وأما
شيياق مصييدر مشيياقة. فشييقاق  يعنييي)) وشقاق عزة (( في:  قال

للييه مشيياقة ؟ لميين مشيياقة ، مشيياقة والمعنييى قاتييل مصييدر كقتييال
وك:  تعالى الله قال ولرسوله نل وذ رم ((  قه نن وأ رقوا نب وه وشا نلنن قه ال ول قسننو ور )) وو

وسننلم عليه الله صلى للنبي عداوة " خلف:  المؤلف قال وهنا
لا  وهذا" صييلى بييالنبي ؟ بميين الشقاق خص لنه ؟ كيف ، نظر فيه أيض

أنفيية فييي فهييم ورسييوله الله يشاقون الكافرين أن مع وسلم عليه الله
اللييه أميير ما يجانبون أنهم يعني ، ولرسوله لله ومشاقة وحمية وكبرياء

(( ، آخر شق في الوحي به جاء وما شق في يكونون كأنما ورسوله به
: إنهييم قائييل يقييول  ولربمييا)) وشقاق عزة في كفروا الذين بل

لا : قييال تعيالى الليه فييإن اليهيود سييما ول ، بينهيم فيما شقاق في أيض
رم قه قب وس رح وت اعا ((  نمي رم وج قه قب قلو قق نتى وو .)) وش

رم:  قال  وك ونا ((  رك ول ره رن وأ رم نم نه نل رب رن وق نن نم رر لا  أي)) (( كم )) وق كييثير
لا أي عندكم ، أهلكنا لا أي ، بالنص كثير من قبلهم من (( أهلكنا كثير
. المم من أمة  أي)) قرن

اا:  بقوله المؤلف  قدرها)) أهلكنا (( كم:  قوله  هذا  وعلى" " كثير
(( أهلكنالييي مقييدم مفعييول أنها على منصوبة وهي تكثيرية كم فتكون

)) قننرن (( مننن  و)) (( أهلكنننابييي  متعلييق)) قبلهننم (( من  و))
شييء إليى أي تمييييز إليى تحتيياج مبهييم اسم كم  لن)) (( كملي تمييز
تييبين  مييا)) قبلهننم مننن أهلكنننا (( كم:  قليييل يميزها. فلو و يبينها

لهييذا و الكلم  تييبين)) قننرن (( من:  قال فإذا ؟ أهلك إيش و الكلم
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 مجييرور)) (( كننم لييي ؟ ليييش  تمييييز)) قننرن (( مننن : إن نقييول
ميين  أي)) قبلهم (( من )) قبلهم من أهلكنا (( كم )) (( منبي

((:  وقوله وسلم عليه الله صلى النبي عهد في كانوا الذين الكفار قبل
لا أهلك الله أن والمعنى أمة من  أي)) قرن من قبييل المييم ميين كثير

لا أهلك ومن هؤلء هييؤلء. يهلييك أن حري فإنه هؤلء قبل المم من كثير
المكييذبين وإهلك اللييه ميين بعييذاب كييان السييابقة المييم إهلك لكيين

والقتييال المؤمنين. فالحروب بأيدي كان وسلم عليه الله صلى للرسول
لا كييان وسييلم عليييه اللييه صييلى الرسييول بييين وقييع الييذي لهييؤلء عييذاب

قييال كمييا وأصحابه وسلم عليه الله صلى النبي يد على وكان المكذبين
رم:  تعيييالى الليييه قه قلو نت وقننا قم ((  قه رب ذذ وعنن قه قي نلنن رم ال قك ندي رينن وأ رم نب نهنن نز رخ قي وو

رم قك رر قص رن وي رم وو نه ري ول نف وع رش وي ور وو قدو نم قص رو ون وق نني نم رؤ رب* قم نه رذ قي وو وظ   رينن وغ
رم نه نب قلو قب قق قتو وي قه وو نل ولى ال رن وع قء وم وشننا قه وي نلنن رم ووال نلينن رم وع نكينن  ول)) وح

ل وأصييحابه وسلم عليه الله صلى النبي يد على العداء عذاب أن شك
سييبحانه اللييه ميين العييذاب كييان لييو ممييا صييدورهم من أشفى أنه شك

أشييفى كييان يدك على عدوك غلبة كانت إذا مشاهد شيء وهذا وتعالى
عنييده ميين بعذاب الله أهلكه لو مما وأعز وأقوى لنفسك وأحيا لصدرك

يييد علييى كان وسلم عليه الله صلى للرسول المكذبين هلك كان فلهذا
. أعلم والله ، وأصحابه وسلم عليه الله صلى الرسول

باعتبييار اللفيياظ على تعود أن ويجوز لفظها باعتبار اللفاظ على تعود 
رن:  تعالى قوله إلى ترى ألم معناه نإ وو نن ((  وتننا وف نئ ون وطا ون نمنن نني نم رؤ قمنن رل ا

قلوا وت وت رق لا الضمير لكان : اقتتل قال لو ، : اقتتل يقل  ولم)) ا علييى عائييد
لا  صار)) (( اقتتلوا:  قال ولما اللفظ الطائفيية لن المعنييى على عائد

لا ، جماعيية باعتبييار عليهييا الضييمير فأعيياد القييرن  أي)) (( فنننادوا إذ
العذاب نزول " حين:  المؤلف  يقول)) (( فنادوا:  المعنى. وقوله

لا بعضييهم نيادى المعنييى هييل ؟ ميين نييادوا  ولكيين" بهم يسييتغيث بعضي
أي دعييوه أي اللييه نييادوا أنييه المعنى أو ؟ يمكن ل ببعض, ولكن بعضهم
فييي عنييدنا القاعييدة ؟ المييران منهييم حصييل أنييه المعنييى أو ؟ يغيثهييم
لا اللفظ كان متى أنه التفسير عليهمييا يحمييل فييإنه فأكثر لمعنيين صالح
لا أجييل ميين المفعييول  محييذوف)) (( نادوا فيكييون هييذا وعلييى جميعيي
لا ينادي بعضهم أن أي العموم ينادون كذلك ، أغثني ، أغثني فلن يا بعض

نما:  يقول الله لن الله ول وف روا ((  وأ ونا ور وس رأ قلوا وب ننا وقا وم نه نآ نل قه نبال ود رح )) وو
ل  هييذه)) (( لت )) مننناص حين (( ولت:  تعييالى الله قال ولكن
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فييي التييأنيث تاء زيدت كما اللفظ لتأنيث التأنيث تاء عليها زيدت النافية
: ربييت وتقييول ، لقيتييه رجييل : رب تقول اللفظ لتأنيث ةثمت وفي ربت
قييام ةثمت زيد : قام وتقول عمرو قام ةثم زيد : قام وتقول ، لقيته رجل

لا ، عمرو ؟ لمياذا التيأنيث تياء ؟ إييش عليهيا زييدت النافيية ل هيي فيإذ
فيي محييذوف واسيمها ليييس عميل تعمل النافية ل هذه ، اللفظ لتأنيث

لا الحييين ليييس أي  والتقييدير)) مننناص (( حين وخبرها الية هذه حينيي
محييذوف واسمها ليس بمعنى : ل تقول فعليه بالمعنى المؤلف فسرها
 والغالب)) مناص (( حين:  قوله وهو موجود وخبرها ، الحين تقديره

لا يكون ل خبر أن لا إل يييأت ل الغييالب هذا زمان ":  الشيياعر قييال ، زمانيي
منييدم سيياعة الساعة وليست  يعني" مندم ساعة ولت البغاة ندم

والنجيياة الفييرار نعييم ، الفييرار  المنيياص)) (( مناص:  . وقوله . طيب
لا ينفييع ل العذاب نزول بعد لنه ونجاة فرار حين الحين ليس يعني نفسيي

الحيننن " ليس:  يقييول تعييالى الله رحمه المؤلف قال طيب ، إيمانها
ميين حييال والجمليية اللفييظ لتأنيث ؟  ليش" زائدة والتاء فرار حين

الجمليية لن نصييب محييل فييي فتكييون هييذا  وعلييى)) (( نادوا فاعييل
مميا لهييم منياص ل حيال فيي نيادوا يعني نصب محل في دائمة الحالية

مهننرب أل والحننال استغاثوا " أ ي:  المؤلييف قدرها ولهذا به نزل
)) مناص حين (( ولت جملة في المؤلف قدره ما  هذا" منجا ول
تكييون أن يجييوز ولكيين منيياداتهم بحييال مقيييدة فتكييون حالييية أنهييا أي

مفيير وقييت ليس الوقت هذا أن جل و عز الله يخبر ةثم فنادوا استئنافية
حالييية كانت إذا أنه وحالية استئنافية وغير استئنافية قولنا بين والفرق ،

لا صارت كييانت . وإذا النداء ينفعهم ل حال في نادوا يعني ، للمناداة قيد
أخييبر اللييه فيكييون قبلها عما القيدية حيث من منفصلة تكون استئنافية

قييال ، الفييرار مين متمكنييين ليسيوا حيال في بأنهم أخبر ةثم نادوا بأنهم
ذكيير ميين الثمرة هي  وهذه" مكة كفار بهم اعتبر " وما:  المؤلف

لا أهلك الله أن لا قرون مكيية أهييل بذلك يعتبر لم هذا ومع سبق فيما كثير
وإنه مجنون : إنه وقالوا وآذوه وسلم عليه الله صلى الرسول كذبوا بل

عنييه النيياس ينفيير وصييف وكييل كاهن وإنه شاعر وإنه كذاب وإنه ساحر
علييى زادوا بييل سييبق بما يعتبروا ولم وسلم عليه الله صلى به وصفوه

.  هذا
قبوا   نج وع وو رن ((  رم وأ قه وء رر وجا نذ رن رم قم قه رن يكون  العجب)) (( عجبوا )) نم
:  سببان له
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. : النكار الول السبب
استحسيينه أي كذا من عجب يقال يعني ، : الستحسان الثاني والسبب

اللغيية فييي لن الضييداد بأفعييال شييبيه فهو أنكره يعني كذا من عجب ،
العربييية علميياء عنييد تسييمى وضييده المعنييى علييى تييدل كلمات العربية
لا يكييون تييارة طيب. العجب ، اللغة في الضداد يكييون وتييارة استحسييان

لا. فقول اللننه صننلى النننبي " كان:  عنهييا الله رضي عائشة استنكار
 المييراد"  وترجلننه تنعلننه فنني التيننامن يعجبننه وسننلم عليننه

قبوا وهنييا ، الستحسييان هنا بالعجاب نج وع وو رن ((  رم وأ قه وء رر وجننا نذ رننن ))  قم
اسييتنكار عحييب هو بل واستحسان رضا عجب ليس استنكار عجب هذا

رل:  ق سورة في تعالى قوله نظير ورد, وهذا وب قبوا ((  نج رن وع رم وأ قه وء وجننا
رر نذ رن رم قم قه رن ول نم وقا ون وف قرو نف وكا رل وذا ا رء وه ري رب وش نجي قال نظيره  هنا)) وع

قبوا:  نج وع وو رن ((  رم وأ قه وء رر وجننا نذ رننن رم قم قهنن رن مصييدرية  هييذه)) (( أن )) نم
مييا لن مصييدرية : إنهييا وقلنييا جيياءهم أن من عجبوا أي من تقدير على

: , وقييوله منهييم المنييذر مجيييء ميين عجبوا أي مصدر إلى يحول بعدها
النييذار :إن نقييول ولهذا للتخويف بالخبر المخبر هو  المنذر)) (( منذر

لا كان وسلم عليه الله صلى والنبي بتخويف مقرون خبر لا منذر ، ومبشر
ور النذار ؟ إيش بحالهم يليق الكفار ولكن نذ قين نل اسننا ((  رأ ادا وب ندي رن وشنن نمنن
قه رن قد ور ول ذش وب قي ون وو نني نم رؤ قم رل ون ا نذي نلنن ون ا قلننو وم رع نت وي وحا نل نصننا  والتبشييير)) ال
منننذر جنناءهم أن (( عجبوا:  قييال هنييا . و للمييؤمنين ؟ لميين يكون

لا)) (( منهننم:  . وقييوله بحييالهم اللئييق هييو هييذا  لن)) منهننم  نسييب
لا لا منهم فهو وجنس لل تعييالى اللييه ينزل ولم بشر لنهم جنس علييى رسييو
لا الملئكة من البشر لا منهييم فهو قريش من لنه نسب لا جنسيي ومييع ونسييب

. عجبوا ذلك
النننار ويخننوفهم ينذرهم أنفسهم من " رسول:  المؤلف قال 

وسييلم. عليييه اللييه صييلى النييبي وهييو يبعثييوا أن بعييد  أي" البعث بعد
صييلى الرسول يصفون كانوا أنهم مع ورد ورفض استنكار عجب عجبوا

صييار بالرسييالة جيياءهم ولما المين بالصادق الول في وسلم عليه الله
لا لا كاذب لا طيب ، بالله والعياذ خاطئ ولكيين لشخصه ليس لهم معاداتهم إذ
موضييع الظيياهر وضع  فيه)) الكافرون (( وقال ، به جاء لما ؟ إيش

جيياءهم أن وعجبييوا ؟ بالمضييمر أتييي لييو الكلم يكييون وكيف ، المضمر
الكننافرون (( وقال:  قال لكن ، كذاب ساحر هذا وقالوا منهم منذر

الضمار:  موضع في الظهار من  والفائدة))
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لل إيييش أن للسامع أوجب نسقه تغير إذا الكلم لن المخاطب : تنبيه أو
لكن النوم يأتيه فقد واحد نسق على كان إذا ما بخلف ينتبه, ينتبه أن ؟

. انتبه اختلف إذا
لا كذاب ساحر هذا : وقالوا قال لو لنه بالكفر هؤلء على : التسجيل ةثاني
أنهيم ؟ إييش أنهيم عرفنييا الكافرون : وقال قال فإذا حكمهم نعرف لم

. كافرون
غيرهم من يأتي أن يبعد فل الكفر هو هذا على لهم الحامل : أن الثالث

العليية هييذه وجييدت فمييتى واحييدة العلة كانت إذا لنه منهم أتى ما مثل
موضييع فييي الظهييار فوائييد . فهييذه كان شخص أي من المعلول حصل

. عيسى لنا يقولها ، الضمار
: ..... الطالب
. نعم : أي الشيخ

: ..... الطالب
. الثالث ، : نعم الشيخ

: ..... الطالب
 ؟ : كيف الشيخ

: ..... الطالب
لا يقال أن : هذا الشيخ . نعم ، لفظ

: ..... الطالب
هييذا فيكييون الكفر هو عليه الحامل بأن القول هذا تعليل : يعني الشيخ
لا طيب. ، الكلم هذا يقول كافر كل يعني ، لغيره متعدي

ول وقا وو ون ((  قرو نف وكا رل وذا ا رر وه نح رب وسا نذا )) كذاب ساحر (( هذا )) وك
عليييه اللييه صييلى الرسييول وهييو منهييم المنييذر إلييى ؟ من إلى يشيرون
، ذميمييين وصييفين أمرييين بييين  جمعييوا)) كننذاب (( ساحر ، وسييلم

بييه جيياء مييا  لن)) (( كذاب ، النيياس عقول يسبي  لنه)) (( ساحر
لا غير كذب هييو الييذي والسلم الصلة عليه الرسول فصار للواقع مطابق

لا عنييدهم صار الخلق أصدق لا يقولييوا ولييم كييذاب لا لن : كاذبيي تكييون كييذاب
يكييون ممييا ذلييك أشييبه ومييا وحييداد : نجار تقول كما بها للمتصف صفة
فييإن سييامعه علييى تييأةثيره لقييوة سيياحر : إنييه قييالوا فهييم ، لزمة صفة

بهييا تييأةثروا قراءتييه النيياس سمع إذا كان وسلم عليه الله صلى الرسول
لا لا, وكانت تأةثر صلى الرسول بيت إلى يجتمعون والصبيان النساء عظيم
, فكييان القراءة بهذه يتأةثرون وكانوا ، قراءته يسمعون وسلم عليه الله
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لا : إن يقولون قريش كفار لقييوة ساحر وأنه ونساءنا أبناءنا سحر محمد
، لييه حقيقيية ل كذب فهو به جاء ما أن  يعني)) (( كذاب ، فيهم تأةثيره
أخبرك من كل ، الواقع بخلف المخبر هو الكاذب ؟ الكاذب من ، طيب

.  كذبك فقد الواقع بخلف
ول:  قال  وع وج وأ وة ((  وه نل اها ال ول ادا نإ نح ول النكييار مصب  هذا)) ووا وع وج وأ  ))

وة وه نل اها ال ول ادا نإ نح :  معنيين يحمل الستفهام  هذا)) ووا
. الستنكاري : التعجب الول المعنى
حيييث وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسول على البليغ : النكار والثاني

لا اللهة جعل لا إله ول:  قييال هنا ، واحد وعنن وج وة ((  وهنن نل اهننا ال ول ادا نإ نحنن )) ووا
اا:   والثيياني)) (( اللهة:  : الول مفعولين نصبت اا (( إلهنن )) واحنند
لا اللهة محمد أصير يعني لا إله : اللت متعييددة آلهيية يعبدون وهم ، واحد

: ليس ويقول محمد يأتي الصنام, كيف من وغيرها وهبل ومناة والعزة
. الكذب أكبر من عندهم هذا ؟ الله إل آلهة فيه
ول:  يقول طيب   وع وج وأ وة ((  وه نل اها ال ول ادا نإ نح : لهييم قال حيث  من)) ووا

لا كلهم الخلق يسع كيف أي ، اله إل إله ل قولوا لا إلهيي ميين . وهييذا واحييد
لا اللهة كون ينكروا أي وغباواتهم جهلهم لا إله : ميين لهييم . فنقييول واحد
كان . إذا ..... واحد هذه كم ، الله هو : الخالق يقولون ؟ وكم ؟ الخالق
اللييه يكييون أن غرابيية ل فييإنه به تؤمنون كما واحد وهو الله هو الخالق

لا الخليق وسع . ومن واحد وهو الله هو لا وسييعهم خلقي كيانت فييإذا تعبييد
لا تخلق لم اللهة لا تكون أن تستحق فكيف بإقراركم شيئ كييان وإذا ؟ إله
واحييد, فييي العبييادة تنحصر أن يمكن فإنه واحد في الخلق حصار يمكن

ول:  قييال لهييذا طيب,  و وع وج وأ وة ((  وهن نل اهننا ال ول ادا نإ نحنن نن((  )) ووا وذا نإ وهن
رء ري وش رب ول وجا لا اللهة جعله إليه  المشار)) هذا (( إن )) قع لا إله ، واحد

لا اللهة جعله إن يعني لا إله )) (( عجنناب )) عجنناب (( لشيء واحييد
عجيب... كلمة من  أبلغ)) (( عجاب كلمة لكن عجيب أي
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